Dezinfekcia

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

hygienicDES PERFECT
Koncentrovaný dezinfekčný prostriedok
hygienicDES PERFECT
Dezinfekcia

Názov produktu:
Oblasť produktov:
Popis produktu:

Plošný dezinfekčný prostriedok s excelentným čistiacim účinkom. Obzvlášť
vhodné pre potravinársky priemysel, pretože neobsahuje zlúčeniny QAV. Neobsahuje taktiež aldehydy, fenoly a alkohol preto je aplikácia a upotrebenie
produktu prijateľná. Vďaka krátkej doby účinnosti popri nízkom dávkovaní optimálne vhodný pre použitie v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.
Decentne parfumovaný. Nie je vhodné aplikovať na surové drevo, hliník, akrylátové sklo. Pri polymérových, povrstvených alebo linoleum podlahách najprv testovať na menej nápadnom mieste, pretože môže nastať reakcia v súvislosti s
koncentráciou.

CERTIFIKÁT

Jednotka na balenie:
10 kg kanister

Art.-č. 4460101211

pH:
alkalický
Použitie | Oblasť použitia:

CERTIFIKÁT

Široké účinné spektrum voči baktériám, vrátane TBC, pliesňam, zaobaleným vírusom. Preverené podľa VAH-/DGHM- ako aj ÖGHMP smerníc (baktericídne,
levurocídne). Testované podľa najnovších EU štandardov: EN 1276 (baktericídne), EN 1650 (levurocídne), EN 13697 (baktericídne, levurocídne), EN 14348
(mykobaktericídne), EN 14476 (chrípka typu A, vaccinia, BVDV). Tým pádom aj
účinné aj voči tzv. blood-borne vírusom ako HBV, HCV a HIV. Testované podľa
DVG aj pre potravinársky priemysel.
Dávkovanie:
Plošná dezinfekcia podľa VAH/ÖGHMP pri vysokej záťaži: 1%-15 min; 0,5%-30
min; 0,5%-60 min; 0,25%-240 min. mykobaktericídne, podľa DGHM: 1%-60 min.
Čiastočne virucídne: 2%-60 min; chrípka A (H1N1) vírus podľa EN 14476, vysoká záťaž: 1%-15 min; vaccinia vírus 2%-15 min; BVDV 1%-5 min. Food sektor
podľa DVG: nízka záťaž: 0,75%-5 min; 0,25%-30 min. Vysoká záťaž: 1%-5 min;
0,5%-30 min. V oblasti potravinárstva riadne opláchnuť s vodou.
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Bezpečnostné upozornenie:
Dezinfekčné prostiedky používajte bezpečne. S prácou s chemikáliami dbajte
na bežné bezpečnostné opatrenia. Pred používaním si prečítajte informácie na
etikete výrobku. Držte mimo dosahu detí.
Skladovanie:
Nádoby skladujte uzatvorené. Držte mimo dosahu detí.
Odporúčanie produktu:
hygienicDES PERFECT je kompatibilný s hup DRY systémom pri príprave
jednorázových utierok.
Europaleta:

Predajná jednotka:

60 kanistrov

kanister
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